
Prevajalske + Spletne storitve 

=  

Prodor na tuje tržišce

EuroComIT
Prevajalska agencija, ki ji 
lahko zaupate.

Z našo pomočjo do novih trgov in večjih zaslužkov.

www.eurocomit-prevajanje.si



odjetja, velika in majhna,  

namenijo sredstva predvsem za 

marketing, prodajo, podporo in  

razvoj izdelkov. Le malo podjetij 

pa se zaveda potenciala, ki jim ga 

prinaša internet oziroma globalni 

trg, kjer se srečajo s kupci iz 

različnih držav. 

Študija podjetja Common Sense 

Advisory iz leta 2006 razkriva, da 

52,4 % vprašanih kupuje samo na 

spletnih straneh, ki so predstavljene 

v njihovem jeziku. Za primerjavo: 

angleščino uporablja samo 5 % 

celotne populacije. Koliko odstotkov 

potem predstavlja slovenščina?

Podjetje EuroComIT je pravi partner 

za vas, saj ponuja celostno rešitev 

za vstop na tuje trge s prevodom 

vaših spletnih strani, lokalizacijo 

programske opreme, optimizacijo in 

marketingom. 

Dolgoletne izkušnje so izostrile 

naše čute in izboljšale naše 

rezultate, zato nam zaupajo že 

mnogi. Naj bo naša globalna rešitev 

vaša prednost pred konkurenco, vaš 

prodor na tuje trge pa ob podpori 

strokovnjakov zavaše področje – nič 

lažjega!

ZAKAJ PREVESTI V TUJ JEZIK? 
KDOR NE RAZUME, NE BO KUPIL.

P

PREVAJANJE SE ENOSTAVNO SPLAČA
V Sloveniji hitro dosežemo ključne stranke, vendar majhen trg onemogoča 

rast podjetja in zaslužka. Če želite rasti, je prodor na tuje trge nujen – če 

želite uspeti, pa morate nagovoriti kupce v njihovem jeziku. Pripravite svoje 

ključne dokumente v jeziku kupcev!. EuroComIT za vas lahko prevede:

• razna besedila 
• sodne spise in dokumente 
• celotne spletne strani 
• podnapise za videoposnetke 

• priročnike in knjige 
• filme in zvočne posnetke 
• namizno založništvo

Razširite svoje možnosti  
in kujte še večje uspehe!

Z našo pomočjo do novih trgov in večjih 
zaslužkov
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• so prevajalske storitve plod dolgoročnega sodelovanja različnih 
strokovnjakov 

• izvrstni specialisti za različna področja zagotavljajo pravilnost in 
točnost prevodov 

• sodelovanje med naravnim govorcem in prevajalcem preprečuje 
morebitne napake 

• utečeno sodelovanje med izvajalci prevajanja zagotavlja kakovostne 
rezultate. 

 
Nam ne verjamete? Preberite si naše naše prednosti! 

IMENUJTE VSAJ ENO PREVAJALSKO AGENCIJO, KJER:

Izberite ekipo, ki poskrbi za točne prevode, ki vas ne pusti na cedilu in ki ob 
branju prevedenega dokumenta ne privabi hudomušnih nasmehov na obraze 
vaših tujih partnerjev. Za kakovosten prevod je pomembno, da ga pregledata 
prevajalec in naravni govorec: s tem odpravita večino napak pri črkovanju. 

Pri prevodu namiznega založništva pa je treba poskrbeti tudi za grafično 
podobo in tisk, tako da je končni izdelek takoj na voljo za uporabo. 

 
Naj vas nič ne ustavi na poti do mednarodnih uspehov!

NE ZAPIRAJTE SVOJIH VRAT PRED NOVIMI POSLOVNIMI PARTNERJI! 

• izberejo storitve, ki so opravljene hitro in zanesljivo 

• zaradi naših izkušenj in številnih sodelavcev zanesljivo pričakujejo 
najboljše rezultate v najkrajšem času 

• izberejo tudi druge storitve, ki jim pomagajo pri vključevanju na tuje trge 

• izberejo celovite rešitve: lokalizacijo, marketing in optimizacijo, vključitev 
v socialna omrežja, prevod namiznega založništva in še veliko drugega. 

Ne potrebujete številnih različnih agencij,  
ker lahko za vse vaše zahteve poskrbimo pri nas!. 

NA TISOČE STRANK POTRJUJE NAŠE PREDNOSTI PRED 
DRUGIMI, SAJ LAHKO:
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• Ali že dosegate dobre prodajne rezultate? 

• Sanjate o večjem zaslužku in mednarodnem 
poslovanju? 

• Si želite več izzivov in novih projektov ter 
možnosti za razvoj? 

• Ali pričakujete boljše rezultate po 
marketinških akcijah? 

• Zahtevate več prostora na tržišču za svoje 
izdelke in storitve?  

Če se zgledujete po uspešnih podjetjih in 
hočete boljše rezultate, se obrnite na EuroCom-
IT. Pomagali vam bomo. 

Ker so vaši uspehi potrditev našega uspešno 
opravljenega dela, ste lahko prepričani, da se 
bomo kar najbolj potrudili.

Podjetja, ki se odločijo za prevod spletne strani 
danes, bodo imela konkurenčno prednost pred 
tistimi, ki to priložnost zanemarijo.

NAŠE PREDNOSTI NAJ
POSTANEJO VAŠE
PRILOŽNOSTI
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In še veliko več ... 

Sodelujemo samo s skrbno 
izbranimi strankami. 

Rezervirajte si svoje mesto na 
www.eurocomit.si!

Prevodi spletne strani že 
od 97 € + DDV naprej

Prednosti Priložnosti
Celovita ponudba storitev Povsem enostaven nastop na tujih trgih

Izdelava spletne strani Optimacija in marketing
Oglaševanje Google Adwords in FB Dobra prepoznavnost podjetja skozi oglase
Zastopanje podjetja v soc. medijih in stik z kupci Živahno predstavljanje

Prevajanje in lokalizacija Večjezičnost spletlne strani in programske 
opreme

Večjezična optimizacija marketinških in 
oglaševalskih akcij Spremljanje uspešnost in optimiziranje

Namizno založništvo “na ključ“
Večjezično prevajanje in grafično oblikovanje 

s tiskom (vizitke, dopisni listi, kuverte, brošure, 
letaki...)

Izdelava promocijskih filmov v več jezikih Privlačna predstavitev podjetja v tujih medijih

IZBERITE NAŠE PRILOŽNOSTI TER UNIČITE KONKURENCO
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IZDELAVA SPLETNIH STRANI

akaj je postalo skoraj nujno, da ima vsako podjetje 
vsaj spletno vizitko, če že ne cele spletne strani ali 

spletne trgovine?

1. Ker je danes internet najmočnejše orodje in medij 
za komunikacijo in prodajo, saj 73 % gospodinjstev v 
Sloveniji uporablja internet.

2. Ker podjetje tako poveča svojo prepoznavnost in izob-
likuje javno podobo.

3. Ker je poslovanje preko spleta enostavnejše, cenejše 
in dosega dosti več kupcev.

4. Ker vam spletna podoba nudi konkurenčno prednost.

Izdelava spletnih strani je kombinacija ustvarjalnosti in 
funkcionalnosti, zato bomo:  

• izdelali spletno stran, ki je prijazna uporabniku

• sledili načelu ustvarjalne unikatnosti

• skrbno izbrali ustrezne strokovnjake z bogatimi 
izkušnjami

• poskrbeli za izvirne ideje, ki bodo naredile vtis na vas 
in vaše stranke.

 
Kaj je pomembno za vaše obiskovalce oziroma kupce?

• dobra preglednost in vizualna privlačnost

• kakovostno oblikovanje in izdelava

• optimalna vsebina in strokovna optimizacija

• enostavno iskanje s spletnim iskalnikom.

Naša ekipa izkušenih mojstrov spletnih strani lahko ponudi 
vse to na enem mestu.

Ker želimo, da je izdelava vaše spletne strani povsem indi-
vidualizirana, bomo skupaj z vami:

• izbrali ustrezno domeno

• oblikovali profesionalno grafično podobo

• se posvetovali z vami in upoštevali vaše potrebe in 
želje

Stopite iz povprečja! Z nami lahko povzdignete internetno 
poslovanje v nebo!

Poleg izdelave unikatnih spletnih strani za predstavitev 
podjetja izdelujemo tudi tehnološko dovršeno podporo za 
spletne trgovine:

• Pod našo streho smo združili posameznike, ki si 
življenja brez spletnega ustvarjanja ne znajo predstavl-
jati.

• Pozorni smo na sleherno podrobnost vaše spletne 
trgovine.

• Potrudili se bomo, da bodo obiskovalci vaše trgovine 
postali vaši kupci.

• Vaši uspehi so potrditev naših uspehov. To vam bomo z 
veseljem tudi dokazali.

Če niste na spletu, najverjetneje sploh ne obstajate.

Z
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ČEMU JE NAMENJENA OPTIMIZACIJA IN 
VEČJEZIČNA OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI

Iskalniki na podlagi ključnih besed v:

• besedilu spletne strani 

• opisih izdelkov ali storitev na spletni strani 

• poimenovanjih slik izdelkov

• podpornih povezavah, 

• objavah na spletnih dnevnikih (blogih) in drugih 
straneh 

preračunajo, kateri zadetki so najboljši odgovor na vprašanje 
iskalca po spletnem iskalniku, in nanizajo rezultate. 

Zagotavljanje visoke uvrstitve v iskalnikih imenujemo 
optimizacija. Z njo dosegamo optimalno visoko uvrščene 
rezultate v iskalnih orodjih. »Search engine optimization 
(SEO)« pomeni optimizacija iskalnih orodij, kot je spletni 
iskalnik Google. 
 
Za visoko uvrstitev na seznamu rezultatov pod določeno 
ključno besedo morate imeti:

• pravilno izpisana besedila na svoji spletni strani

• objavljene SEO članke v več različnih spletnih dnevni-
kih s podpornimi povezavami 

• dobro napisana promocijska besedila.

Spletni iskalniki vam za vsako iskano besedo pripravijo rezultate iskanja. Vas je 
kdaj zanimalo, od česa je odvisen vrstni red rezultatov? Gotovo vas je...

Optimizacijo imenujemo tudi pasivno oglaševanje, ker:

• iskalniki dosežejo več kupcev in ustvarijo več prometa 
kakor oglaševalske akcije

• uporabniki bolj zaupajo rezultatom spletnih iskalnikov 
kot oglaševalskim akcijam.

Ko ljudje nekaj potrebujejo, preprosto vpišejo v spletni 
iskalnik in pregledajo nanizane rezultate. Znano je tudi, da 
uporabniki interneta slabše spremljajo oglase na spletu in 
drugje.

Optimizacija je namenjena predvsem umeščanju izdelka 
/ storitve oziroma ključnih besed, povezanih z izdelkom / 
storitvijo, na seznam zadetkov iskalnikov in sporoča kupcem, 
da je pravi zadetek za njih. 

Če je vaša spletna stran dobro optimizirana, se bo s 
ključnimi besedami uvrščala visoko med zadetke in imela 
več možnosti za klike - in nakupe. 

Večjezična optimizacija v enem postopku zagotovi:

• dostop na tuje trge z vašo večjezično spletno stranjo 

• izbor ključnih besed v več jezikih 

• opravljanje akcij za posamezen jezik

• tudi tujci bodo lažje našli vašo ponudbo med rezultati 
iskanja. 

Podjetje brez optimizacije za spletni iskalnik je kot trgovina v Sahari 

Če že imate spletno stran, vendar nimate spletne optimizacije za iskalnik, bo 
vašo spletno stran našlo in obiskalo manj ljudi. Manj ljudi pomeni manj poten-
cialnih kupcev, zato potrebujete optimizacijo za spletni iskalnik. 
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EUROCOMIT PREVAJALSKE IN SPLETNE STORITVE

Ulica 9. maja 7
2204 Miklavž na 
Dravskem polju

m: 040 75 77 77
t:  02 5555 111
f:  02 5555 005

e: info@eurocomit.com
w: www.eurocomit-prevajanje.si
w: www.eurocomit.si

SPLETNO OGLAŠEVANJE JE
UČINKOVIT IN NAJUGODNEJŠI
NAČIN PROMOVIRANJA PODJETJA

Si želite uspeti na trgu?
Kupci postajajo vse bolj zahtevni, prodajalci vse bolj iznajdljivi in agresivni. Konkurenca je lahko trd 
oreh. Zato se je treba oglaševanja lotiti s pravim pristopom. 

Namesto, da bi porabili kupe denarja za oglase v klasičnih medijih, oglašujte na spletu!

Kaj je največja prednost spletnega oglaševanja?
Spletno oglaševanje je v zadnjem času uspešnejše od klasičnega oglaševanja - zgolj iz enega razloga: 
večina ljudi išče informacije preko spleta, pri čemer največkrat uporabljajo spletni iskalnik Google. 
Skoraj polovica svetovnega prebivalstva pa tudi nakupuje preko spleta.

Si želite stopiti iz povprečja? 
 
Mi vam pri tem pomagamo in vaš posel ponesemo v svet!

Skupina izkušenih strokovnjakov bo skupaj z vami izdelala strategijo za nastop na spletu, s kat-
ero boste stopili iz povprečja in ponesli svoje ime v svet. Profesionalni sodelavci bodo raziskali trg 
konkurence in določili ključne besede ter ciljno publiko. Tako bodo oglasi na iskalnikih optimalno 
nastavljeni, da jih bo videla prava ciljna skupina in se na njih tudi odzvala. Iskalci vas bodo našli na 
prvi strani: če vas ni na prvi strani zadetkov iskanja, ste izgubili večino možnosti za to, da bi vas ljudje 
našli.  

Pozabite na glavobol in se odločite za ekipo, ki ve, da je vaš čas dragocen, in vam bo pomagala poiskati 
prave rešitve za promocijo vašega podjetja na internetu.

Strokovno podkovana ekipa, ki bo skupaj z vami pripravila oglaševalske akcije, bo akcije tudi skrbno 
nadzorovala, se sproti odzivala na razmere na trgu in ustrezno prilagajala oglase. Ker je na splet-
nem tržišču potrebno ukrepati takoj, ko se razmere spremenijo, je naš nadzor nad vašim spletnim 
oglaševanjem lahko vaša velika prednost pred vašimi konkurenti.


